
משרד הבריאות
האגף למידע ומחשוב

תחום מידע

טיפולי הפריה חוץ גופית
מספרים מוחלטים, אחוזים, שיעורים

201020092008200720062005200420032002
מספרים מוחלטים

34,53831,97829,19626,67925,55224,99523,82822,44920,886מחזורי טיפול
29,96128,83725,54423,52122,58922,29521,07919,80518,377מחזורי טיפול  עם החזרת עוברים

8,1237,7657,3726,8986,4735,8715,3184,4965,272הריונות
5,6125,3284,6834,5854,2983,9103,5763,5843,734לידות עם לידת חי

6,7526,6065,7135,6035,2294,7724,4144,4654,792לידות חי
שיעורים ל-1,000 נשים בגיל 15-49

18.917.816.715.415.014.914.313.712.9מחזורי טיפול
16.416.014.613.613.313.312.712.111.3מחזורי טיפול  עם החזרת עוברים

4.44.34.24.03.83.53.22.73.3הריונות
3.13.02.72.72.52.32.22.22.3לידות עם לידת חי

3.73.73.33.23.12.82.72.73.0לידות חי
אחוזים

%86.790.287.588.288.489.288.588.288.0 החזרת עוברים ממחזורי הטיפול
%23.524.325.325.925.323.522.320.025.2 הריונות ממחזורי טיפול

%27.126.928.929.328.726.325.222.728.7 הריונות מטיפול עם החזרת עוברים

%16.216.716.017.216.815.615.016.017.9 לידות עם לידת חי ממחזורי טיפול

% לידות עם לידת חי מטיפול עם החזרת 
עוברים

18.718.518.319.519.017.517.018.120.3

%69.168.663.566.566.466.667.279.770.8 לידות עם לידת חי מהריונות

1.21.21.21.21.21.21.21.21.3ממוצע לידות חי ללידה
%4.14.13.63.73.53.33.03.13.4 לידות חי מ- IVF מכלל לידות החי

Rates per 1,000 women aged 15-49שיעור ל-100,000 נשים בגיל 15-49

Treatment cyclesמחזורי טיפול
Transfer cyclesמ. טיפול עם החזרה  

Pregnanciesהריונות
Live birthsלידות חי
Deliveriesלידות

מקור: תחום מידע, משרד הבריאות.

האגף לרישוי מוסדות רפואה ומכשירים מיוחדים,

משרד הבריאות.
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In vitro fertilization (IVF) treatments
Absolute numbers, percentages, rates

up to - עד
200120001999199819971996199519901989

Absolute numbers
20,51218,01116,53616,39616,22012,17210,6895,16917,614Treatment cycles
18,42816,23014,93314,87914,76111,3129,8673,81111,661Transfer cycles

4,6744,2174,0513,7553,5272,5892,0697762,402Pregnancies
3,2672,7942,4682,6012,3441,8441,5065421,584Deliveries with live brith
4,0803,5463,1903,4033,0892,5622,028Live births

Rates per 1,000 women aged 15-49
12.911.510.811.011.18.57.74.5Treatment cycles
11.610.49.810.010.17.97.13.4Transfer cycles

2.92.72.72.52.41.81.50.7Pregnancies
2.01.81.61.71.61.31.10.5Deliveries with live brith
2.62.32.12.32.11.81.5Live births

Percentages
89.890.190.390.791.092.992.373.766.2% transfer cycle per treatment cycle
22.823.424.522.921.721.319.415.013.6% pregnancy per treatment cycle
25.426.027.125.223.922.921.020.413.6% pregnancy per transfer cycle

15.915.514.915.914.515.114.110.59.0% deliveries with live births per 
treatment cycle

17.717.216.517.515.916.315.314.213.6% deliveries with live births per transfer 
cycle

69.966.360.969.366.571.272.869.865.9% deliveries with live births per 
pregnancies

1.21.31.31.31.31.41.3Mean live birhts per delivery
3.02.62.42.62.52.11.7% IVF live births of total live births

pregnancy per transfer cycle %% הריונות ממחזורי טיפול עם החזרת עוברים
delivery per Transfer Cycle %% לידות ממחזורי טיפול עם החזרת עוברים

Source: Department of Health Information, Ministry of Health.
Medical Facilities and Equipment Licensing Division, 
Ministry of Health.
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